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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti 
(2005/2147(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije o poročilu Komisije o demografskih razmerah v Evropski 
uniji za leto 19951,

– ob upoštevanju svoje resolucije o demografskem poročilu Komisije za leto 19972 ,

– ob upoštevanju svoje resolucije o sporočilu Komisije "Naproti Evropi za vse starosti -
spodbujanje blaginje in medgeneracijske solidarnosti"3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o "Odzivu Evrope na staranje svetovnega prebivalstva 
- Spodbujanje gospodarskega in socialnega napredka v starajočem se svetu - Prispevek 
Evropske komisije k drugemu svetovnemu srečanju o staranju" (KOM(2002)0143),

– ob upoštevanju Zelene knjige Komisije "Odziv na demografske spremembe: nova 
solidarnost med generacijami" (KOM(2005)0094),

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varno hrano ter Odbora za pravice žensk in politiko enakih 
možnosti (A6-0000/2005),

1. pozdravlja sporočilo Komisije o Zeleni knjigi "Odziv na demografske spremembe: nova 
solidarnost med generacijami";

2. meni, da bodo demografske spremembe skupaj z nizko gospodarsko rastjo ter stalno 
visoko stopnjo nezaposlenosti sčasoma izrazito povečale te izzive; sklepa, da bi lahko 
zmanjševali posledice demografskih sprememb, če bi se temeljito spopadli z nizko rastjo 
in visoko stopnjo nezaposlenosti;

3. ugotavlja, da se različne države članice ubadajo s skupnimi izzivi na tem področju in bolj 
ali manj uspešno preučujejo različne možnosti rešitve; meni, da ne obstajajo vsestranske 
"pravilne" rešitve, zlasti v Uniji 25 ali z več državami članicami; poudarja, da je nujnost 
različnih pristopov pri reševanju demografskih izzivov še večja zaradi pomembnih razlik, 
zabeleženih v različnih regijah držav članic; meni, da bo treba zaradi teh razlik razviti 
domiselne, neenotne pristope;

4. meni, da bi se lahko vse države članice več naučile ena od druge, če bi aktivneje 
izmenjevale najboljše prakse zlasti s tistimi skandinavskimi državami, kjer je visoka 

  
1 UL C 115, 14.4.1997, str. 224.
2 UL C 104, 6.4.1997, str. 222.
3 UL C 232, 17.8.2001, str. 381.
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udeležba žensk na trgu delovne sile združena z najvišjo stopnjo rodnosti v Evropi;

5. meni, da odločitev velikega števila žensk za manjše število otrok ali odlašanje z 
osnovanjem družine, ni vedno odraz lastne želje, ampak odločitve, vsiljene zaradi težav z 
uskladitvijo dela in družinskega življenja; meni, da ni samo v interesu žensk, da se jim 
omogoči imeti otroke, ampak je to glede na trenutno padajočo  stopnjo rodnosti v Evropi 
v interesu celotne družbe;

6. poziva države članice, naj si močneje prizadevajo za določitev vseh ovir pri spodbujanju 
družin, vključno z ovirami zunaj delovnega mesta, kot so davčna politika, nakupovalni 
čas ter dostop do stanovanjskega trga;

7. ugotavlja, da bi moralo biti izboljšanje ravnovesja med delom in družinskim življenjem 
posameznika stalna prednostna naloga vseh vlad; dodaja, da bi morale vlade zato 
omogočiti posameznikom lastno izbiro in ne izbirati namesto njih;

8. ne more dovolj poudariti pomena izobraževanja, razvijanja spretnosti ter možnosti 
vseživljenjskega učenja za izboljšanje mobilnosti in zaposljivosti, kot tudi 
samouresničevanja;

9. meni, da imajo evropska zasebna podjetja pomembno vlogo pri aktivnem spodbujanju 
enakih možnosti in pri boju proti starostni diskriminaciji; dodaja, da je treba spodbujati 
podjetja, da kot del svoje socialne odgovornosti sprejmejo izzive, povezane s starajočim 
se prebivalstvom;

10. meni, da je treba spodbujati priseljevalne politike, ki si prizadevajo za promoviranje 
uspešne gospodarske, socialne in zakonite integracije priseljencev, zaradi zmanjšanja 
demografskih izzivov, vendar priznava, da samo to ne bo rešilo težav, povezanih z 
demografskimi spremembami;

11. opozarja države članice, da se to pomembno dejstvo nanaša tudi na najmanj razvite 
države, ki se ravno tako soočajo z izzivi, povezanimi s starajočim se prebivalstvom1, 
kakor tudi na rastočo težavo nezaposlenosti med mladimi; spodbuja vlade držav članic ter 
EU k upoštevanju tega dejavnika pri oblikovanju programov za pomoč in sodelovanje;

12. priporoča, da se zaradi tehtnejše primerjave najboljših praks posveti več pozornosti 
standardiziranju različnih izhodišč, ki jih različne države članice uporabljajo pri 
posredovanju podatkov EUROSTAT-u; 

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  
1 Glej, na primer, sporočilo Komisije "Odziv Evrope na staranje svetovnega prebivalstva" (KOM(2002)0143)


